INFORMATIE OVER AMUZING (tevens aanmeldingsformulier)
Graag geven wij je wat informatie over Zanggroep AmuZing.
Een stukje geschiedenis
Vanaf 8 juli 2009 zingen wij onder de naam “AmuZing”. De vereniging is opgericht op 8 juli 1923 onder de naam
Excelsior. In 1992 zijn we als vereniging aan een tweede jeugd begonnen. Het repertoire is meer de populaire kant
opgegaan en bevat bekende en minder bekende popnummers, musicalmedleys zowel Engels- als anderstalig. We
hebben de afgelopen jaren heel wat nieuwe leden mogen begroeten. Het koor telt ca. 45 leden en staat sinds
januari 2017 o.l.v. Ernst-Jan Huising.
Doel AmuZing:
De gezelligheid staat voorop, daarnaast is het belangrijk een goede prestatie neer te zetten.
Daarom willen wij dat de leden:
-

Zoveel mogelijk aanwezig zijn op repetities en uitvoeringen (liefst natuurlijk 100%). Als je verhinderd bent,
ben je verplicht om je af te melden via de site, met een E-mail of telefonisch bij het daarvoor aangewezen
bestuurslid.

-

Bereid zijn teksten, partijen en de daarbij behorende choreografie thuis in te studeren, als dat nodig blijkt.

-

Je moet zeker een beetje gevoel voor ritme hebben, dit i.v.m. de in te studeren choreografie.

-

Je mag pas aan een concert deelnemen als de teksten, partijen en choreografie volledig beheerst
worden. Dit beslist de dirigent.

-

Een generale repetitie is meestal op de laatste woensdag voor de uitvoering, maar kan ook voorafgaand
aan het concert worden gehouden. Het spreekt voor zich dat je een generale repetitie bijwoont, omdat daar
nog essentiële wijzigingen gedaan kunnen worden.

-

Tijdens een voorstelling of optreden zijn er kledingvoorschriften. Leden worden geacht zich aan deze
voorschriften te houden. Onjuiste kleding betekent niet meezingen.

Nieuwe leden:
Voor toelating op het koor geldt geen minimum/maximum leeftijd.
Als je wilt kun je meteen meedoen en de sfeer van ons koor proeven, dit even in overleg met aanwezige
bestuursleden. Bij een 2e bezoek aan ons koor volgt een oriënterend gesprek met 2 bestuursleden, hierin worden
o.a. de huisregels en de verwachtingen besproken. De statuten en het huishoudelijk reglement zullen je (digitaal)
worden toegezonden. Ook wordt tijdens dit gesprek een afspraak gemaakt voor een stemplaatsbepaling.
Na gebleken geschiktheid ben je van harte welkom om te blijven repeteren bij AmuZing en kun je het onderste
gedeelte van dit formulier ingevuld inleveren.
Je lidmaatschap van AmuZing gaat 2 maanden na je eerste bezoek in.
Vanaf deze datum ben je contributie verschuldigd evenals € 10,00 inschrijfgeld.
Ra
Zanggroep AmuZing
Secr.: A.M. Snijders-Nieuwenhuizen
Jeroen Boschstraat 2
3262 HH OUD-BEIJERLAND
Tel.: 0186-621862

E-mail secretariaat:
E-mail bestuur algemeen:
Website:
Bank:
Rekeningnummer:

secretariaat@amuzing.nl
info@amuzing.nl
www.amuzing.nl
Rabobank Het Haringvliet
NL02 RABO 0361 8655 03

Gang van zaken
Onze repetities starten om 19.45 uur. We beginnen altijd met inzingen en een stukje techniek. Om 20.45 uur
pauzeren we om vervolgens van 21.00 tot 22.00 uur weer verder te repeteren. In de pauze en na afloop van de
repetities is de bar open voor gezellig samenzijn.
Verspreid over het jaar zijn er een aantal weken vakantie.
Alle belangrijke informatie voor de leden staat onder een beveiligd “ledengedeelte” op onze website
www.amuzing.nl. Je ontvangt hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord.
Verder is het leuk om alvast eens op onze site te kijken om bijvoorbeeld de foto’s van onze uitvoeringen e.d. te
bekijken.
Contributie:
De contributie betreft een jaarlijks bedrag van EUR 180,00. De betaling hiervan kan in gelijke delen (bij
vooruitbetaling), bij voorkeur per kwartaal (EUR 45,-) of per jaar (EUR 180,-) plaatsvinden. Eventueel kan ook per
maand betaald worden.
De contributie kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL02 RABO 0361 8655 03 t.n.v. Zanggroep AmuZing
o.v.v. de periode die je betaalt. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Hierbij meld ik mij aan als lid van AmuZing.
Achternaam
Voornaam
Voorletters
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
E-mail adres
Geboortedatum
Ik verklaar de statuten en het huishoudelijk reglement te hebben ontvangen en met de inhoud ervan bekend te zijn.
Datum:

Handtekening:

……………………….

………………………………………………….

In te vullen door AmuZing: datum eerste bezoek:

__________________

datum stemplaatsbepaling: __________________

